
  

 

 

 

 

 

 

 ع .ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال

 وشركاتها الثابعة 

 
  المجمعة وللشركة األم المدققةالمالية المرحلية الموجزة غير  المعلومات

  2132مارس  13لفثرة المالثة أشهر المنثهية في 
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 ع .ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال

 وشركاتها الثابعة 

 
  المجمعة وللشركة األم المدققةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة غير 

  2132ارس م 13لفثرة المالثة أشهر المنثهية في 
 
 

 صفحة المحثويات
  

 1 مراقبي الحسابات الفحص لتقرير 

  

 3 - 2 المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلية الموجزة غير قائمة المركز المالي 

  

 4   المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلية الموجزة غير  قائمة الدخل

  

 2 المجمعة وللشركة األم المدققة المرحلية الموجزة غيرقائمة الدخل الشامل 

  

 7 - 6 المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلية الموجزة غير قائمة التغييرات في حقوق المساهمين 

  

 8 المجمعة وللشركة األم المدققةالمرحلية الموجزة غير قائمة التدفقات النقدية 

  

 36 - 9 المجمعة وللشركة األم المدققةغير المرحلية الموجزة المالية  المعلوماتإيضاحات على 
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 وشركاتها الثابعة ع.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة عمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم المرحلية الموجزة غير المدققة قائمة المركز المالي 
 2132مارس  13كما في 

 
مارس  13  

2132 

مارس  31

2011 

ديسمبر  31

2011 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 

ديسمبر  31

2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة  

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني ايضاح 

        األصول

 3493123 3223884 3310211 134463173 230343811 303170111 4 نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 230123696 232303062 207110331 330113626 237333224 101130011 2 مديونيات تجارية وأخرى 

 - - - 4283693 4093720 3210101  مخزون

 1139863000 1230043827 3100130131 1733863229 1931023124 3303110733 6 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 1331223267 1232643801 3201770131 1339323127 1630163788 3102100111 7 أصول مالية متاحة للبيع

 838683411 838683411 701010337 1237883122 1232273648 3301110101 9 االستثمارات في الشركات الشقيقة

 638023696 730643043 107110711 --  - 10 االستثمارات في الشركات التابعة

 - - 0710231 - - 303100111 (هـ)9 للبيع محتفظ بهاأصول 

 2773200 2773200 3770311 2773200 2773200 3770311 11 محتفظ بها حتى االستحقاق أصول مالية

 613273 673727 310111 434263924 438033726 102110101 12 الممتلكات واآلالت والمعدات 

-  - - 132783262 132783262 302710212  عقارات استثمارية

 - - - 2223024 - 3010171  أصل ضريبة مؤجلة

 - - -      2773683 2913183 1010311  األصول غير الملموسة

 -                   -                                   -   133833604   134743017  301110111  الشهرة لشركة تابعة

 4337893266 4730033228 1201130117 2734923330 6132793333 3303120111  إجمالي األصول 

        
        واإللثزامات حقوق المساهمين

        حقوق المساهمين المنسوبة لمالكي الشركة األم
 1231873200 1231873200 3203170311 1231873200 1231873200 3203170311 13 رأس المال 

 238293406 238293406 201200111 332823197 338293221 103120307 14 االحتياطي القانوني 
 233163123 136223322 201110111 233223444 136323392 201130101 16 احتياطي القيمة العادلة  

 (239063403) (339736364) (300010111) (236233044) (231273332) (203110721)  خسائر متراكمة
  3302210171 1232223081 1234723097 3301110113 1232743292 1134263626 

 -                   -                                       -   332303277  339323729   103330133  الحقوق غير المسيطرة
 1134263626 1232743292 3301110113 1930023374 0193424381 3107700721  إجمالي حقوق المساهمين  
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 ع .ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال

 وشركاتها الثابعة 
 

 المجمعة وللشركة األم المرحلية الموجزة غير المدققةقائمة الدخل 

  2132مارس  13لفثرة المالثة أشهر المنثهية في 
                  

 

 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة  

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني إيضاح 
      

 213299 310111 413912 120311 20 إيرادات الفوائد

-  - 1103622 120332  إيرادات عموالت الوساطة

 233463 270211 1413222 3110111 736 يع أصول ماليةأرباح محققة من ب

 9673887 303000721 9333982 0130171  إيرادات توزيعات أرباح

خسائر غير محققة على األصول 

المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (137323029) (3170132) (234133638) (3210730) 6 (صافي)األرباح أو الخسائر 

من بيع ( لخسائرا/)األرباح إجمالي

-  - (173327) 70231 21 المنتجات الغذائية

شركات  (خسائر/)أرباحالحصة من 

 - - (1123862) 1010112 9 (صافي)شقيقة 

-  - 723244 730712  أتعاب اإلدارة

-  - 383820 130301  إيرادات من تمويل الشركات

   996328     10113      693379    3310011  اإليرادات األخرى

 (6933084) 1110113 (131323307) 302010310  إجمالي اإليرادات  
      

      مصروفات

 (2323913) (2230323) (2793239) (1110131) 22 تكاليف الموظفين 

 (1223389) (010701) (3613682) (2110203) 23 مصروفات إدارية

 (123849) (10771) (323274) (370101)  أتعاب إدارة محفظة 

         -                  -    (43200)    (10311)  إهالك األصول غير الملموسة

 (3713121) (1210103) (9773692) (7300111)  إجمالي المصروفات 
      
  3130101 (231133002) 1130011 (130643232) 

      
 (2813149) (2110227) (3223697) (2720112)  تكاليف التمويل

      :انخفاض القيمة المحمل عن

 (303000) (310113) (373817) - 2 مديونيات تجارية وأخرى -

 (2723248) (3210111) (2283234) (110133) 103937 استثمارات -

-                             - (1203000) (730111)  الشهرة  -

  (1130111) (7683748) (1210123) (8833397) 
      

 (139473632) (110113) (238813720) 3110131  الضرائبقبل  الفثرة( خسارة)/ربح

-                              -      123621 (110071)  ضريبة الدخل

 (139473632) (110113) (238693129) 130172  الفثرة بعد الضرائب( خسارة)/ربح
      

      :المنسوب إلى

 (139473632) (110113) (232043088) 110121  لشركة األما مالكي  

-                              -  (3623041) 210711  الحقوق غير المسيطرة  

  130172 (238693129) (110113) (139473632) 
      

السهم الواحد ( خسارة)/ربح

 (03016) (10113) (03021) 111101 22 المعدلة/األساسية
 

 .المرحلية الموجزة غير المدققة المالية المعلوماتتكون جزءاً ال يتجزأ من هذه  36إلى  9إليضاحات المدرجة بالصفحات من ا
 

 .1صفحة رقم  –تقرير مراقبي الحسابات 
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 ع .ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال

 وشركاتها الثابعة 
 

 المجمعة وللشركة األم غير المدققةالمرحلية الموجزة  قائمة الدخل الشامل

  2132مارس  13لفثرة المالثة أشهر المنثهية في 
 
                  

 

 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 
 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة  
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني إيضاح 
      

 (139473632) (110113) (238693129) 130172  الضرائب بعد الفثرة( خسائر/)أرباح
      

      دخل شامل آخر
  (3713166) (2770111)  (3233427) (2110111) 31 أصول مالية متاحة للبيع 

 (233183798) (1130713) (332223226) (2330271)  الدخل الشامل للفثرة(/الخسارة)إجمالي 

      
      : إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى

 (233183798) (1130713) (238273212) (2110121)  مالكي الشركة األم -

 -                              -   (3623041)   210711  حقوق غير مسيطرة -

  (2330271) (332223226) (1130713) (233183798) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المرحلية الموجزة غير المدققة المالية المعلوماتتكون جزءاً ال يتجزأ من هذه  36إلى  9اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 

 

 

 .1صفحة رقم  –تقرير مراقبي الحسابات 
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 ع وشركاتها الثابعة .ع.م.القابضة ش  تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال
 

 المجمعة وللشركة األم المرحلية الموجزة غير المدققةاهمين قائمة الثغييرات في حقوق المس
 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

   المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

  

 

 رأس المال

 حثيايياال

 القانوني

القيمة  إحثيايي

 العادلة

الخسائر )

 (/المثراكمة

 األرباح المحثجزة

 

 اإلجمالي

 الحقوق

 لمسيطرةغير ا

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني إيضاح 

         المجموعة

 1837623442 4033470 1833283972 131083923 139823819 330763730 1231873200     2011يناير  1في 

         :دخل شامل

 (238693129) (3623041) (232043088) (232043088)-                 -              -                    ة خسارة الفتر

         دخل شامل آخر

   (3233427)-                  (3233427)          -         (3233427)-              -                   16 صافي التغير في القيمة العادلة ألصول مالية متاحة للبيع

 (332223226) (3623041) (238273212) (232043088) (3233427)-              -                    إجمالي الدخل الشامل 
         

         :معامالت مع المالكين

 (33979) (33979)- - - - -   استرداد وحدات

 332173027 332173027-  (7223791)-  7223791-   فترةنظراً لحيازة شركة تابعة خالل ال

 203624-  203624 203624- - -   ربح من بيع أسهم شركة تابعة

    6813222    6813222       -               -              -                  -                 -                    شركة تابعة خالل الفترة لبيعنظراً 

 339143924 338943300        203624   (7323167)-                    7223791-                    إجمالي المعامالت مع المالكين

 1934243810 339323729 1232223081 (332323127) 136323392 338293221 1231873200   2011مارس  31في 
         

 3001120171 103110277 3301720107 (201210111) 201230111 103120307 3170311032     2132يناير  3في 

         :دخل شامل

 130172 210711 110121 110121-                 -              -                    الفترة  ربح

         دخل شامل آخر

 (2110111)-             (2110111)-             (2110111)-              -                   16 للبيعصافي التغير في القيمة العادلة ألصول مالية متاحة 

 (2330271) 210711 (2110121) 110121 (2110111)-              -                    إجمالي الدخل الشامل 
         

         :معامالت مع المالكين

        (70171)      (70171)         -                     -         -                 -                 -                    بعة شركة تامتعلقة ب

        (70171)      (70171)                    -                   --                 -                 -                    إجمالي المعامالت مع المالكين

 3107700721 103330133 3302210171 (203110721) 201130101 103120307 3203170311   2132مارس  13في 
 

 

 

 

 .المرحلية الموجزة غير المدققة المالية المعلوماتتكون جزءاً ال يتجزأ من هذه  36إلى  9اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

 

 .1صفحة رقم  –الحسابات تقرير مراقبي 
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 ع وشركاتها الثابعة .ع.م.القابضة ش  تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال
 

 المجمعة وللشركة األم المرحلية الموجزة غير المدققة في حقوق المساهمين الثغييراتقائمة 
 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 

 
 

 رأس  

 المال 

 حثيايياال

 نونيالقا

القيمة  احثيايي

 العادلة

 الخسائر 

 المثراكمة

 

 اإلجمالي

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني إيضاح  

        الشركة األم

 1432933393 (234203004) 230263491 238293406 1231873200      2011يناير  1في 

        :دخل شامل

 (139473632) (139473632)-               -                          -             خسارة الفترة 

        دخل شامل آخر

 (3713166)-                  (3713166)-                         -            16  صافي التغير في القيمة العادلة ألصول مالية متاحة للبيع

 (233183798) (139473632) (3713166)-                        -               إجمالي الخسارة الشاملة 

 1232743292 (433973636) 136223322 238293406 1231873200     2011مارس  31في 

        

 3301210121 (300110111) 201310321 201200111 3203170311      2132يناير  3في 

        :دخل شامل

      (110113)     (110113)-               -                    -                    ة الفترة خسار

        دخل شامل آخر

    (2770111)                  - (2770111)-                       -               16  صافي التغير في القيمة العادلة ألصول مالية متاحة للبيع

    (1130713)     (110113) (2770111)-                        -                إجمالي الخسارة الشاملة 

 3301110113 (100010111) 201110111 201200111 3203170311     2132مارس  13في 
 
 

 

 

 

 

 

 

 .المرحلية الموجزة غير المدققة المالية وماتالمعلتكون جزءاً ال يتجزأ من هذه  36إلى  9اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 

 

 .1صفحة رقم  –تقرير مراقبي الحسابات 
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 ع .ع.م.شركة ُعمان واإلمارات  لالتسثممار القابضة ش

 وشركاتها الثابعة 
 

 المجمعة وللشركة األم المرحلية الموجزة غير المدققةقائمة الثدفقات النقدية 

  2132مارس  13 لفثرة المالثة أشهر المنثهية في
مارس  13 

2132 

 مارس 31

 2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

     أنشطة الثشغيل

 (139473632) (110113) (238813720) 3110131 قبل الضرائب ( الخسارة)/الربح

     :ت لـتسويا

-  - 1123862 (1010112) حصة في نتائج الشركات الشقيقة

 103692 70117 1493380 3310311 استهالك  

 (9673887) (303000721) (9333982) (0130171) إيرادات توزيعات أرباح 

 (213299) (310111) (413912) (120311) إيرادات فوائد

 (233463) (270211) (1413222) (3110111) أرباح محققة من بيع استثمارات 

خسائر غير محققة على أصول مالية بالقيمة العادلة من 

 137323029 3170132 234133638 3210730 بالصافي -خالل األرباح أو الخسائر 

 2723248 3210111 2283234 110133 صافي من المسترد –انخفاض قيمة االستثمارات 

-  - 1203000 730111 انخفاض قيمة الشهرة

-  - 43200 10311 إهالك أصول غير ملموسة

 23202 330113 133861 370371 مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 –مخصصصص ديصصون رديدصصة وديصصون مشصصكوك فصصي تحصصصيلها 

 303000 310113 373817 - بالصافي

 2813149 2110227   3223697 2720112 مصروفات الفوائد 

 (2370011) (2363213) (2010112) (3263222) 

     تغيبرات رأس مال العامل 

 (4663404) (7710133) (439223937) (301110111) مديونيات تجارية وأخرى

 (203228) 210130 (2083423) (1100111) دائنيات تجارية وأخرى

-  - 1143228 - حيازة مخصص المديونيات لفينكورب 

-  - 643266 - نكوربحيازة مكافآت نهاية الخدمة لفي

-                                  -       133087     (130713) مخزون

 (8123887) (301110001) (238023692) (202300111) النقد المسثخدم في الثشغيل

 (2813149) (2110111) (3223697) (2110110) فوائد مدفوعة

       (23382)       (10133)      (83262)       (10133) مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة 

 (130993421) (302130110) (631363621) (201170131) صافي النقد المسثخدم في أنشطة الثشغيل

     أنشطة االتسثممار 

-  - 2233740 - رصيد نقدي –حيازة فينكورب 

 (423882) - (723171) (310171) شراء معدات

-  - 83818 - وآالت ومعدات متحصالت من بيع ممتلكات

 9893486 302310720 9723898 0170011 إيرادات توزيعات أرباح وإيرادات فوائد

-  - 2283879 1110123 توزيعات أرباح من شركات شقيقة

 134883074 0110131 334323400 201200312 متحصالت من بيع استثمارات

-  - 203624 - ائتمان محول إلى حقوق المساهمين

-  - 273347 - حيازة احتياطي القيمة العادلة لفينكورب

-  - 338803369 - حيازة حقوق غير مسيطرة لفينكورب

 (334263713) (2170323) (432483749) (7330110) شراء استثمارات

نشطة أ (المسثخدم في/)الثدفق النقدي منصافي 

 (9923038) 300110131 432073122 101130111 االتسثممار

     نشطة الثمويلأ

 231223621 (1230103) 231223622 (1230103) (مسددة/)قروض ألجل جديدة مستلمة

-  - (123000) (310111) سداد قرض حكومي ميسر

-  - (33979) - سداد متحصالت استرداد

-                               --                              - دفع توزيعات نقدية

 123122362 (1230103) 231393673 (1170103) أنشطة الثمويل من/(المسثخدم في)ي الثدفق النقدي صاف
     

 643192 310321 2103177 (100712) صافي الثغير في النقد وما يماثل النقد

 (432223168) (102100111) (239923224) (103320131)  الفترةالنقد وما يماثل النقد في بداية 

 (431903974) (103030011) (234823047) (102130731)   الفثرةوما يماثل النقد في نهاية  النقد

 

 .المرحلية الموجزة غير المدققة المالية المعلوماتتكون جزءاً ال يتجزأ من هذه  36إلى  9اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 .1صفحة رقم  –تقرير مراقبي الحسابات 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارات لالشركة ُعمان واإلمار

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 
 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية-  3

 

هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة في سلطنة ُعمان  "(الشركة األم)" ع.ع.م.القابضة ش  تسثممارشركة ُعمان واإلمارات  لال

حصلت الشركة األم .  ونظامها األساسي 10/93والخدمات المتعلقة بها وفقاً ألحكام المرسوم السلطاني  ستثماروتقوم بأنشطة اال

ات المالية من خالل فرعها في دولة ستثمارنشطة االعلى ترخيص من البنك المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيام بأ

أعمالها في سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات العربية "( المجموعة)"تزاول الشركة األم وشركاتها التابعة .  اإلمارات العربية المتحدة

 . المتحدة

 

 :كات التابعة والشقيقة التاليةلدى المجموعة الشر"(.  المجموعة)"يشار إلى الشركة األم وشركاتها التابعة مجتمعة 

 

  نسبة المساهمة  

 األنشطة الرئيسية )%(  )%(  بلد الثأتسيس 

  2132 2011  

     الشركات الثابعة

 تربية األغنام 100 100 ُعمان م.م.الشركة الُعمانية لتربية األغنام ش

 الخدمات المالية 91 91 ُعمان صندوق مجان لرأس المال

 صناعة أغذية األطفال 66 66 ُعمان ع.ع.م.نية األوروبية للصناعات الغذائية شالشركة الُعما

 الخدمات المالية 21 21 ُعمان ع.ع.م.شركة المركز المالي ش

 م.م.الشركة المالية لتنمية البنية التحتية ش

 (حيازة فعلية للمجموعة – شركة تابعة لفينكورب)

 

 - 21 ُعمان

 

 العقارات

 الخدمات المالية 20 - اإلمارات م.م.خليج للوساطة المالية شسي أي كابيتال ال

     

     الشركات الشقيقة

 الخدمات الطبية 39 39 ُعمان ع.ع.م.الشركة الُعمانية للمشاريع الطبية ش

 خدمات الضيافة 31 31 ُعمان ع.ع.م.شركة ُعمان للفنادق والسياحة ش

 منتجات األلياف البصرية 21 21 ُعمان ع.ع.م.الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش

 PETإعادة التدوير  20 20 ُعمان م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجيا ش

 فينكورب األملصندوق 

 (حيازة فعلية للمجموعة – شركة شقيقة لفينكورب)

 

 31 ُعمان

 

31 

 

 الخدمات المالية

 كمعالجة األسما 39 - ُعمان ع.ع.م.شركة ظفار للصناعات السمكية ش
 

 عداد وأتساس اإل لثزامبيان اال  -2

 

لفترة الثالثة أشهر ( المعلومات المالية المرحلية)غير المدققة المجمعة وللشركة األم  الموجزةالمالية المرحلية  المعلوماتتم إعداد 

حكام المطبقة لقواعد واأل" ارير المالية المرحليةالتق" 34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2012مارس  31المنتهية في 

الصادر عن الهيدة العامة لسوق المال في  وإرشادات إفصاح الجهات المصدرة لألوراق المالية وتعامالت األشخاص المطلعين

ن مع القوائم التزامب ة هذه المعلومات المالية المرحليةويجب قراء.  وتعديالته 1974قانون الشركات التجارية لعام وسلطنة عمان 

 .والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية 2011ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنويةة المالي

 

  السياتسات المحاتسبية- 1

 

  .المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالية الماضيةالسياسات المحاسبية 

  

المعلومات المالية المرحلية حيث من الضروري القيام بذلك لتوفير مزيد  في ةوصفها على حدويتم اإلفصاح عن البنود االستثنائية 

 (.3-3 االيضاح)من الفهم لألداء المالي للشركة 

 

للتطبيق على الربح المتوقع السنوي  الذي يكون قابالً الضريبة  معدلباستخدام  المرحليةالضرائب على الدخل في الفترات  تستحق

 .اإلجمالي أو الخسارة
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارُعمان واإلمارات لال شركة

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع) 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع) السياتسات المحاتسبية- 1

 

 :2132لثي دخلت حيز الثطبيق في عام ايرات والثفس المعايير والثعديالت (أ)

 

بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  المجموعةالشركة األم وقامت  2012 مارس 31المنتهية في  للفترةبالنسبة 

التابعة ( اللجنة) لية الدوليةمعايير التقارير الماتفسيرات اللجنة التطبيقية لو( المجلس) ة الدوليةحاسبيلمعايير الما مجلس الصادرة عن

 .2012يناير  1للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 

 

ولم يؤثر على المبالغ  لمجموعةللشركة األم وا إلى تغييرات في السياسات المحاسبية هذه المعايير والتفسيرات لم يؤد   تطبيق

 .رة الحاليةالمذكورة في الفت

 

 الثقديرات 1-3

 

المالية المرحلية من اإلدارة القيام بوضع اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  المعلوماتيتطلب إعداد 

 .  تقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرا.  ات واإليرادات والمصروفاتلتزامالمحاسبية والمبالغ المقرر عنها لألصول واال

 

، كانت االجتهادات الجوهرية التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية المالية المرحلية المعلوماتعند إعداد هذه 

 .2011ديسمبر  31ئم المالية للسنة المنتهية في للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات هي نفس تلك التي طبقت على القوا

 

 ةعوامل المخاير المالي 1-2

 

متضمنة مخاطر العملة ومخاطر معدل فائدة )مخاطر السوق :  إن أنشطة المجموعة والشركة األم تعرضهما لمخاطر مالية مختلفة

المالية المرحلية كافة المعلومات حول  المعلوماتال تتضمن .  ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة( القيمة العادلة ومخاطر األسعار

كما في  السنويةن مع القوائم المالية التزامواإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها بإدارة المخاطر المالية 

 .لم تكن هناك أية تغييرات في سياسات إدارة المخاطر.  2011ديسمبر  31

 

 االتسثمنائية البنود 1-1

 

بنود التي تتعلق الاستثنائية وتعرض في إطار بنوداً ير متكررة غ التي تكونإما بسبب حجمها أو طبيعتها أو  البنود الجوهريةتعتبر 

 .في قائمة الدخل أدرجتعلى النحو التالي المبينة خالل الفترة الحالية، البنود االستثنائية . بها

 

 :أدناهمبين المالية  المعلوماتاستثنائية في هذه  كبنودالمعروضة  للمبالغتحليل  (أ)

 
 الشركة األم المجمعة 

مارس  13 

2132 

 مارس 31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

2011 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
     

     :لـ القيمة إنخفاض مخصص

 303000 310113 373817 - مديونيات تجارية وأخرى

 2723248 3210111 2283234 110133 إستثمارات

 - - 1203000 730111 الشهرة
 

 اتفاقية الدخول فيتقترح ع، وبالتالي .ع.م.ش الشركة العمانية للمشاريع الطبيةاستثمارها في كامل قررت الشركة األم بيع  (ب)

الدفترية أو القيمة القيمة العادلة ب" األصول المحتفظ بها للبيع" ضمنتصنيف االستثمار إعادة ، تم تبعاً و. بيع مع المشتري المحتمل

 60خالل نافذة المفعول عملية البيع  تصبحالمشتري المحتمل، سوف مع تفاقية االتوقيع  وعند. 2012مارس  31كما في أيهما أقل 

، المجموعةلاير عماني في  131093430 البالغةاالستثمار  ا، تم تحويل القيمة الدفترية لهذوبناًء على ذلك. يةمن تاريخ االتفاق يوماً 

 ".األصول المحتفظ بها للبيع"لى إ الشركة األمفي  لاير عماني 9783224و
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع) 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 
 

  النقد وما يماثل النقد- 1

 

مارس  13 

2132 

 مارس 31

2011 

ديسمبر  31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

2011 

ديسمبر  31

2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       

       :أرصدة نقدية البنكية

 23324 23386 20101 43484 2103878 10113 نقدية بالصندوق

 1163470 983202 3330311 131763771 3793226 301310117 حسابات جارية وتحت الطلب 

 2303329 2223293              -    2643918 131443407      110231 حسابات ودائع 

 303170111 230343811 134463173 3310211 3223884 3493123 

 

 :لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتمثل النقد وما يماثل النقد من اآلتي

 

مارس  13 

2132 

 مارس 31

2011 

ديسمبر  31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

2011 

ديسمبر  31

2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       

 3493123 3223884 3310211 134463173 230343811 303170111 أرصدة بنكية ونقدية 

 (432983187) (432163828) (101100312) (432983187) (432163828) (101100312) سحب على المكشوف من بنوك

 (102130731) (234823047) (230143312) (103030011) (431903974) (432493064) 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع) 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

       ت تجارية وأخرى مديونيا- 3
 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

       :مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ

 3973292 133083412 1310713 8663721 132393360 1710371 مستحق من شركات تابعة وشقيقة -

 132123828 133163328 303120310-              -                               - دفعات مقدمة لرأس المال -

 1710371 132393360 8663721 300120031 236243773 139103120 

 (131633138) (132113406) (302300310) (3403280) (132113406) (1110211) انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 3130101 273924 2263471 7310113 134133367 7473012 

- -  - 131983448 6913292 0110112 مديونيات تجارية

-                 -                              -  (1123400) (1273424) (3310222) ت تجاريةانخفاض قيمة مديونيا

 1220121 2633841 130833048 -  - -

 133423722 130793421 201170113 134323638 230143722 201130111 مديونيات أخرى

  (1123261)-                  (2031333)  (1112326)     (23178)  (3370710) انخفاض قيمة مديونيات أخرى

 203110327 230093277 133203077 300710113 130793421 132303164 

      383220      373277      170133      823060    1323182    3300310 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 101130011 237333224 330113626 207110331 232303062 696323012 
     

 :بالقيمة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة محللة كما يلي نخفاضحركة مخصص اال (أ)
 

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

ديسمبر  31

2011 
 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني مانيلاير ع 
       

 131813406 131813406 302730100 131913693 131913693 3110213 اإلفتتاحي الرصيد

 130213136 303000 310113 2273820 373817 - للعام/للفترةمحمل 

- -  - 1143228 1143228 - إضافات عند حيازة شركة تابعة

- -  - (43893)-  - مديونيات مشطوبة

 (9263843) - - (9363712) - - قيمة الرد إنخفاض 

-                              -                      - (243192) -                              - محول من استبعاد شركة تابعة

 132723699 132113406 311030112 2683241 133443038 3110213 الرصيد الختامي



- 14 -  

 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع) 2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 ن خالل األرباح أو الخسائرأصول مالية بالقيمة العادلة م-  1
 

 :العام كاآلتي/الفترةحركة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح المحققة خالل 

       

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 1338643962 1338643962 3300110111 1732623686 1732623686 3701110320 الرصيد اإلفتتاحي

 2643129 4883777 2170323 834243381 333803303 7120121 العام/الفترةمشتريات خالل 

 (134423329) (6133883) (1710103) (1032723803) (331193341) (201310170) العام/الفترةمبيعات خالل 

 (130003762) (137323029) (3170132) (137163849) (234133638) (3210730) خسائر غير محققة

                   -                   -                   -   433992311   399231143                   - (10إيضاح )تابعة  ةنظراً لحيازة شرك

 1139863000 1230043827 3100130131 1733863229 1931023124 3303110733 الرصيد الختامي

       

 1003187 233463 370711 933760 1413222 3230337 عند البيعربح محقق 

 

 .8ن تحليل القطاع لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باإليضاح رقم تم اإلفصاح ع (أ)
 

لاير  930213486 - 2011ديسمبر  31 لاير عماني، 839623439 – 2011مارس  31)لاير عماني  732083266األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقيمة  (ب)

 .مرهونة لدى بنوك تجارية كضمان مقابل تسهيالت االئتمان( عماني
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 أصول مالية مثاحة للبيع-  7
 

 :العام كاآلتي/الفترةحركة األصول المالية المتاحة للبيع واألرباح المحققة خالل 

       

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 األمالشركة  الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 1631943201 1631943201 3103230317 1631943201 1631943201 3100130327 الرصيد اإلفتتاحي

 1223288-  - 4433326 23289 300113 العام/الفترةمشتريات خالل 

 (236723496)-  (2130131) (237083876) (333380) (2120323) العام/الفترةمبيعات خالل 

 3283892 (3713166) (1110111) 4103388 (3343464) (1310337) (16إيضاح )أرباح غير محققة (/خسائر)

 (8473318) (2283234) (110133) (8473318) (2283234) (110133) العام/الفترةانخفضت قيمتها خالل 

                   -                   -                    -      4433376      4433376                   - ة تابع ةنظراً لحيازة شرك

 1331223267 1232643801 0177013132 1339323127 1630163788 3102100111 الرصيد الختامي

       

 613616         -           00100 613616          -          10110 عند البيعأرباح محققة 

 

( لاير ُعماني 830223223 - 2011ديسمبر  31لاير عماني،  1036473667 – 2011مارس  31)لاير عماني  738913227ات غير المدرجة المتاحة للبيع بمبلغ ستثمارتم إدراج اال  (أ)

 . مة الدفترية لهذه األصول المالية تقارب قيمها العادلةوترى اإلدارة أن القي( بالقيمة، إن وجد نخفاضناقصاً اال)بالتكلفة 

  

 .8تم اإلفصاح عن تحليل القطاع لألصول المالية المتاحة للبيع باإليضاح رقم  (ب)
 

لصالح بنوك ( لاير ُعماني 432213103 - 2011ديسمبر  31لاير عماني،  238233429 – 2011مارس  31)لاير عماني  334723879تم رهن أصول مالية متاحة للبيع بمبلغ  (ج)

 .تجارية كضمان مقابل التسهيالت االئتمانية



- 16 -  

 

 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 اتتسثممارتحليل اال-  1

 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

       

 مارس 13 

 2132 

 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 التكلفة األصلية الدفتريةالقيمة  التكلفة األصلية القيمة الدفترية الثكلفة األصلية القيمة الدفثرية 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني المجموعة
       

       :االستثمارات المحلية المدرجة

 933623322 1232703120 1032813341 1232023633 101170121 3107120121 قطاع البنوك واالستثمار 

 132123378 9843349 138473776 132283328 301130310 303110113 قطاع الصناعة

  230443323  137273124  232923629  231913727  301110021  301130231 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

 3101320171 3303310111 1239223688 1437213746 6233123011 1239193023 

       :االستثمارات األجنبية المدرجة

 130243749 9023220 134933929 133923392 303210133 301330131 ع البنوك واالستثمار قطا

 9933467 4203842 131723233 131843222 0110117 1110011 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

    4613030    9863290   2083282    2343268      700313      110133 قطاع الصناعة

 300110737 031103172 331113182 331783047 233393622 232093246 
       

       :غير المدرجة األجنبيةاالستثمارات 

 323842 323842 323842 323842 120113 210171 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

   23326   23406   23326   23406   20131   20111 قطاع البنوك واالستثمار 

 220111 213013 323221 323201 323221 323201 
       

 1234633220 1733863229 1739343994 1931023124 3107710211 3303110733 اإلجمالي
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ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال  
 

 ركة األمالمجمعة وللش إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع)ات تسثممارتحليل اال-  1

 

 (تابع)أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

       

 مارس 13 

 2132 

 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 التكلفة األصلية القيمة الدفترية التكلفة األصلية القيمة الدفترية الثكلفة األصلية ة الدفثريةالقيم 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني الشركة األم
       

       :االستثمارات المحلية المدرجة
 731173294 1031163307 734943622 936973678 107710213 003010301 قطاع البنوك واالستثمار   

 8273397 2113038 8773376 6973786 1270107 3110123 قطاع الصناعة  

   2463242     3493019   2943679     4093167    3110313      1310133 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  

 7710310311 103310377 1038043631 839663677 0397633641 834913236 

       :االستثمارات األجنبية المدرجة

 3793229 2823002 4823302 3893093 1700230 1320211 قطاع البنوك واالستثمار   

    7233886    7293631    7623371    8113103    1100112 3220132 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى  

 1110311 301210203 613200319 132203673 130093636 131033142 

       

 932943681 1139863000 1032173320 1230043827 003710111 3100130131 جمالياإل
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 األمالمجمعة وللشركة  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 (تابع)ات تسثممارتحليل اال-  1

 

 أصول مالية مثاحة للبيع

      

 مارس 13 

 2132 

 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 التكلفة األصلية القيمة الدفترية لتكلفة األصليةا القيمة الدفترية الثكلفة األصلية القيمة الدفثرية 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني المجموعة
       
       :ات المحلية المدرجةستثماراال

 4213980 2303162 4213980  4883744 1230011 3370717 قطاع البنوك واالستثمار 

 230883426 339433100 231023432 331933290 201110131 101130221 قطاع الصناعة

    7743796    7623027    7803208   8623320    3370117    3210130 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

 101110112 101270111 432443324 333043920 232383322 332823232 
       

       :االستثمارات األجنبية المدرجة

 243968 2443736 243968 3923298 310011 2110010 قطاع البنوك واالستثمار 

 1023683 4263816 1023683 4323469   710201 2710313 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

 3320171 3210231 8243767 1273621 6713222 1273621 
       

       :االستثمارات المحلية غير المدرجة

 9833861 130823171 6023383 6023383 0110113 301110111 قطاع البنوك واالستثمار   

 239093240 239093240 332423732 333243207 201070131 200210731 والقطاعات األخرى قطاع الخدمات

 330703293 330703293 330703293 330703293 101710301 101710301 قطاع الصناعة   

 701110301 100330111 730273483 732123708 730623004 639633694 
       

       :االستثمارات األجنبية غير المدرجة

 8403619 8823412 7343293 7823840 1300113 1130132 قطاع البنوك واالستثمار   

 733044 733044 2123020 2123020 30111 - قطاع الصناعة

     13793     13793 236193294 236193294     30701     30123 خرىوالقطاعات األقطاع الخدمات   

 1170111 1120023 336203184 332683937 9603249 9123426 
       

 1133223033 1339323127 1432473216 1630163788 3100710111 3102100111 اإلجمالي
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 ها الثابعةع وشركات.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 (تابع)ات تسثممارتحليل اال-  1

 

 (تابع)أصول مالية مثاحة للبيع 

      

 مارس 13 

 2132 

 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 التكلفة األصلية القيمة الدفترية التكلفة األصلية القيمة الدفترية الثكلفة األصلية القيمة الدفثرية 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني الشركة األم
       
       :ات المحلية المدرجةستثماراال

 4213980 2303163 4213980  4883744 1230011 3370717 قطاع البنوك واالستثمار 

 230883426 339433100 231023432 331933290 201110131 101130221 قطاع الصناعة

   7743796    7623027   7803208   8623320    3370117    3210130 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

 011210111 101270111 432443324 333043920 023238332 332823232 
       

       :االستثمارات األجنبية المدرجة

 243968 2443736 243968 3923298 310011 2110010 قطاع البنوك واالستثمار 

 1023683 4263816 1023683 4323469   710201 2710313 قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

 1710332 3210231 8243767 1273621 6713222 1273621 
       

       :االستثمارات المحلية غير المدرجة

 2903861 6923171 4673383 4673383 3010113 1100113 قطاع البنوك واالستثمار   

 238473380 238473380 334803872 332923646 201130331 201130331 والقطاعات األخرى قطاع الخدمات

 330703293 330703293 330703293 330703293 101710301 101710301 قطاع الصناعة   

 103130221 101070111 638303622 730183848 636103144 632083834 

     :االستثمارات األجنبية غير المدرجة
  

 2333970 2333970 2333970 2333970 3110071 3110071 قطاع البنوك واالستثمار   

 713281 713281 2133288 2133288 - - قطاع الصناعة

             -              - 200323617 236173200               -              - والقطاعات األخرى قطاع الخدمات

 3110071 3110071 333623028 333623028 6023221 6023221 
       

 1032273268 1331223267 1338463477 3264380112 3103170113 3201770131 اإلجمالي
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 ات في شركات شقيقةاتسثممار- 0

  

 حصة في نثائج الثكلفة القيمة الدفثرية نسبة المساهمة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني )%( 

     2132مارس  13

 210330 - - 10 ع.ع.م.الشركة الُعمانية للمشاريع الطبية ش

 2110703 303110311 100770317 13 ع.ع.م.شركة ُعمان للفنادق والسياحة ش

 010171 207230301 101110123 23 ع .ع.م.الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش

 - 0110111 - 21 م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجيا ش

 110071 - 301130323  (تابعة ةشركلشقيقة  ةشرك) فينكورب األملصندوق 

               -   (0110111)                     -  انخفاض القيمة: ناقصاً 

  3301110101 701010337 1010112 

  2011مارس  31

 723028 339913192 130863684 39 ع.ع.م.الشركة الُعمانية للمشاريع الطبية ش

 (1113101) 9933811 783 39 ع ع.م.شركة ظفار للصناعات السمكية ش

 923936 231683263 636713724 31 ع.ع.م.شركة ُعمان للفنادق والسياحة ش

 993212 237213294 237693412 21 ع .ع.م.ركة الُعمانية لأللياف البصرية شالش

 (1173476) 9803000-  20 م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجيا ش

 (1243794)-  137293042  (شركة شقيقة لشركة تابعة) صندوق فينكورب األمل

              - (439863722)            -         انخفاض القيمة: ناقصاً 
  

1232273648 838683411 (1123862) 

   

   2011ديسمبر  31

 693738 339913192 130813220 39 ع.ع.م.الشركة الُعمانية للمشاريع الطبية ش

 3723009 231683263 639473797 31 ع.ع.م.شركة ُعمان للفنادق والسياحة ش

 4933022 237213294 331623926 21 ع .ع.م.الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش

 (1173477) 9803000-  20  م.ع.م.شركة األفق للتكنولوجيا ش

 (2873683)-                    132963122  (شركة شقيقة لشركة تابعة) صندوق فينكورب األمل

-              (339923941)           -          انخفاض القيمة: ناقصاً 

  1237883122 118386834 2293612 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع) اتسثممارات في شركات شقيقة- 0
 

 :ات شركات شقيقة خالل العام كالتالياستثماركة في الحر (أ)
       

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني  عمانيلاير لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       

 1230903321 1230903321 101110133 1431433020 1431433020 3207110323 الرصيد اإلفتتاحي

 139023096 9783224 - 139023096 9783224 - مشتريات

 (7983918) - - (7993832) - - مبيعات

 --  - 2293612 (1123862) 1010112 حصة من النتائج

 --  - (2393026)-  - شقيقة ةشرك رة عند بيعفي الخساحصة 

 (339713616) (339713616) (0710231) (434043678) (434043678) - محول إلى شركات تابعة

 - - - - - (303100111) ((هـ) 9إيضاح )محول إلى أصول محتفظ بها للبيع 

 (3263202) (2283278) - --  - االنخفاض بالقيمة خالل الفترة

 --  - (2283879) (2283879) (1110123) ات نقدية مستلمةتوزيع

- -  - 138833832 138833832 - شركة شقيقة لشركة تابعة

          -                -                           -        (13020)       (13072)                23 (16إيضاح )حصة من احتياطي القيمة العادلة 

 101110133 838683411 701010337 2123788312 1232273648 3301110101 الختامي الرصيد
 

 (.لاير عماني 336263706 – 2011ديسمبر  31)لاير عماني  336263706القيمة الدفترية لالستثمار بشركات شقيقة تتضمن شهرة انخفضت قيمتها قدرها  (ب)
 

مرهونة لدى ( لاير عماني 837113032 – 2011ديسمبر  31لاير عماني،  933493672 -2011مارس  31)لاير عماني  932023633االستثمارات في الشركات الشقيقة التي تبلغ  (ج)

 .بنوك تجارية كضمان مقابل تسهيالت االئتمان
 

 .يتم فحصها للشركات الشقيقة مالية لم معلومات 2012مارس  31المالية المرحلية كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المعلوماتتتضمن  (د)
 

تصنيف إعادة ، تم لذلك تبعاً و. بيع مع المشتري المحتمل اتفاقيةفي  تقترح الدخولع، وبالتالي .ع.م.ش الشركة العمانية للمشاريع الطبيةاستثمارها في كامل قررت الشركة األم بيع  (هـ)

نافذة عملية البيع  تصبحالمشتري المحتمل، سوف مع تفاقية االتوقيع  وعند. 2012مارس  31كما في أيهما أقل الدفترية أو القيمة القيمة العادلة ب" األصول المحتفظ بها للبيع" ضمناالستثمار 

إلى  الشركة األمفي  لاير عماني 9783224، والمجموعةلاير عماني في  131093430 البالغةاالستثمار  ا، تم تحويل القيمة الدفترية لهذوبناًء على ذلك. يةمن تاريخ االتفاق يوماً  60خالل المفعول 

 ".األصول المحتفظ بها للبيع"
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 ات في الشركات الثابعة تسثمماراال-  31

 

نسبة  

 الثكلفة الحيازة

مخصص 

 قيمة  انخفاض

 القيمة

 الدفثرية

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير عماني % 2132مارس  13

     

 2710101 0110011 302110111 100 م.م.الشركة الُعمانية لتربية األغنام ش

 301320130 - 301320130 91 صندوق مجان لرأس المال

 - 300310233 300310233 66 ع.ع.م.الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية ش

 301110303                  - 301110303 21 ع.ع.م.شركة المركز المالي ش

  001110013 200110337 107110711 

     

     2011مارس  31

 4123348 8443622 132603000 100 م.م.ش الشركة الُعمانية لتربية األغنام

 134123029-  134123029 91 صندوق مجان لرأس المال

-  139133221 139133221 66 ع.ع.م.الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية ش

 230803271-                  230803271 21 ع.ع.م.شركة المركز المالي ش

    1263062 134143432 132703200 20 م.م.لمالية شسي آي كبيتال الخليج للوساطة ا

  1132363381 431723338 730643043 

     2011ديسمبر  31

 3103046 9493924 132603000 100 م.م.الشركة الُعمانية لتربية األغنام ش

 134123029-  134123029 91 صندوق مجان لرأس المال

-                   139133221 139133221 66 ع.ع.م.ش الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية

 230833291-                  230833291 21 ع.ع.م.شركة المركز المالي ش

  936683901 238633202 638023696 

 

 :خالل العام التكلفةفيما يلي الحركة في  (أ)

 

  

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 

 ديسمبر 31

2011 

 لاير ُعماني لاير ُعماني يلاير ُعمان 

    

 631223810 631223810 001110013 اإلفتتاحي الرصيد

 139623682 139293682 - العام/شراء خالل الفترة

 (234213207) (8403000) - مبيعات خالل الفترة

                 - (103727) - خسارة محققة من مبيعات

 339713616   339713616                  - محول من شركات شقيقة 

 936683901 1132363381 001110013 الرصيد الختامي
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.شركة ُعمان واإلمارات لالتسثممار القابضة ش
 

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13ي لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة ف

 

 

 (تابع)االتسثممارات في الشركات الثابعة -  31

 

 :الحركة في انخفاض قيمة االستثمارات في شركات تابعة كما يلي (ب)
 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 

ديسمبر  31

2011 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

    

 430863902 430863902 201110213 الرصيد اإلفتتاحي

 3143286 823436 110032 للعام/للفترةانخفاض قيمة محمل 

 (132373983)     -                              - العام/محرر خالل الفترة

 238633202 431723338 200110337 الرصيد الختامي

 

ات التابعة وقامت بتكوين مخصص ات بالشركستثمار، قامت الشركة األم بتقييم القيمة الدفترية لالالفترةخالل  (ج)

للشركة الُعمانية لتربية ( لاير عماني 333262 -2011مارس  31)لاير عماني  363922مبلغ بانخفاض قيمة إضافي 

سي أي كابيتال الخليج للوساطة ل( لاير عماني 223174 – 2011مارس  31)لاير عماني  ال شيءمبلغ م و.األغنام ش م

 .الخسائر المتكبدة من قبل هذه الشركاتتساوي حصة  م.م.المالية ش

 

 – 2011مارس  31)لاير عماني  836203282 ها في الشركات التابعة بقيمةاستثمارقامت الشركة األم برهن  (د)

 .لدى بنوك تجارية مقابل تسهيالت االئتمان (لاير عماني 838613602 – 2011ديسمبر  31و لاير عماني 837033202

 

لم يتم تتضمن بيانات مالية  2012مارس  31الية المرحلية كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في الم المعلومات (هـ)

 .للشركات التابعة فحصها

 

 أصول مالية محثفظ بها حثى االتسثحقاق- 33
 

يحمل .  أصدرته إحدى الشركات المحلية المسجلة في سلطنة عمان( القرض)شاركت الشركة األم في أوراق قرض 

 .القرض المقدم هو قرض ثانوي.  2016سنوياً و يستحق على دفعات تنتهي في % 9ض معدل فائدة قدره القر
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13ـر المنثهيـة في لفثـرة المالثة أشه

 

 ممثلكات وآالت ومعدات- 32
 

 

 المجموعة

 

 

 مباني

 

 اآلالت

 وماكينات

 

 أثاث وتركيبات

تحسينات على 

عقارات 

 مسثأجرة

 

 معدات مكاتب

 

 

 تسيارات

 أعمال

رأتسمالية قيد 

 الثنفيذ

 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني مانيلاير عُ  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 2132مارس  13

         الثكلفة

 001110113 310137 2710132 2110111 710123 1130711 301170172 201230213  2012يناير  1

 310171 20201 - 211 - 70271 221-  إضافات

   (120710)            -              -        (13)            - (120111)                  -       -            استبعادات 

 001110101 370331 2710132 2110211 710123 1110121 301170101 201230213  2132مارس  13
         

         تسثهالكاال

 100110137 - 2330112 3110131 110031 3730311 103310113 7010777 2012يناير  1

 3310311 - 10727 10131 111 170103 720112 210133 فترةمحمل لل

   (120710)           -             -       (13)          - (120111)                -             - استبعادات

 301310701           - 2210710 3100011 170111 3130310 103010717 1300212 2132 مارس 13

 102110101 370331 100121 110277   10011 710733 201370310 301110111 يمة الدفثريةصافي الق
         

         2011مارس  31

         التكلفة

 931723288 723219 2273344 4933847 983261 2413298 236173024 234223262  2011يناير  1

 723171-  213200 240-  163373 43028-  إضافات

 2813882-  623042- -  2163837- -  حيازة شركة تابعة 

   (623029)-            (393100)    (179)-            -               (223720) -                استبعادات 

 937673612 723219 3043489 4943208 983261 7743208 232983362 234223262  2011مارس  31
         
         ستهالكاال

 434703837-  1823702 4013632 983261 2223442 238423242 7163922 2011يناير  1

 3963880-  473880- -  3493000- -  حيازة شركة تابعة 

 1493380-  173982 173797-  223343 703803 203422 محمل للفترة

   (233211)-             (393100)     (179)-          -                 (133932)-               استبعادات

 439633886          -   2123464 4193220 983261 2963782 238993416    7373410 2011ديسمبر  31

 438033726 723219 923022 743928-             1773723 236983946 136873822 صافي القيمة الدفترية
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارمارات لالشركة ُعمان واإل

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع) ممثلكات وآالت ومعدات- 32

  

 

 مباني

 

 اآلالت

 وماكينات

 

أثاث 

 وتركيبات

تحسينات على 

عقارات 

 مستأجرة

 

 معدات مكاتب

 

 

 سيارات

 أعمال

رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني المجموعة

         2011ديسمبر  31

         التكلفة

 931723288 723219 2273344 4933847 983261 2413298 236173024 234223262  2011يناير  1

 2813882-  623042- -  2163837- -  إضافات عند حيازة شركة تابعة

 1473240 73282 243700 43716 93632 173242 233368-  إضافات

 (3903032)-  (23916) (2943173)-  (893943)- -  مشطوب فيما يتعلق ببيع شركة تابعة

 (1213297) (243984) (673761)   (43330) (313772)-                  (223720)-                  استبعادات 

 933633381 243817 2733412 2003060 763421 6823734 236473672 234223262  2011ديسمبر  31
         

         ستهالكاال

 434703837-  1823702 4013632 983261 2223442 238423242 7163922 2011يناير  1في 

 3963880-  473880- -  3493000- -  إضافات عند حيازة شركة تابعة

 2243346-  233483 423422 164 833281 2893872 813822 محمل للعام

 (3703274)-  (23911) (2773206)-  (863827)- -  مشطوب فيما يتعلق ببيع شركة تابعة

 (3112333)-             (663092)  (33237) (313772)-                  (133932) -                  اتاستبعاد

 439363427-             2123062 1663014 663923 2713166 331183482    7983777 2011ديسمبر  31

 443426392 243817   283320   343046   93468 1143268 232293187 136263488 صافي القيمة الدفترية
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع)ات الممثلكات واآلالت والمعد- 32

 

 

 

 

 أثاث

 وتركيبات 

تحسينات على 

عقارات 

 مسثأجرة

 

 معدات

 إجمالي تسيارات مكاتب 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني الشركة األم

      2132مارس  13

      الثكلفة

 1010122 3110731 120211 710123 030211  2012يناير  1

 - - -- -  إضافات

              -              -            -       -           -       استبعادات 

 1010122 3110731 120211 710123 211003  2132مارس  13

      االتسثهالك

 1110110 3110171 730011 110031 010731 2012يناير  1

 70117 30331 30133 111 11 للفترةمحمل 

              -              -            -      -              -     استبعادات

 1110311 3110321 710170 701111 010701 2132مارس  13

   310111   110311   10013   10011       113 صافي القيمة الدفثرية

      

      2011مارس  31

      التكلفة

 4133902 1423714 813603 983261 913027  2011يناير  1

 423882 423200 382- -  إضافات

 (393279) (393100)   (179)      -     -            استبعادات 

 4173211 1463114 813809 983261 913027  2011مارس  31

      االستهالك

 3783368 1203910 683278 983261 903619 2011يناير  1

 103692 93023 13639-  33 للفترةمحمل 

 (393279) (393100)   (179)-           -            استبعادات

 3493784 903833 693738 983261 903622 2011مارس  31

   673727 223281 123071       -            372 صافي القيمة الدفترية

      

      2011ديسمبر  31

      التكلفة

 4133902 1423714 813603 983261 913027  2011يناير  1

 293372 463000 33267 93632 176 إضافات

 (783628) (443000) (23886) (313772)-             استبعادات 

 2394362 1443714 823284 763421 913203  2011ديسمبر  31

      

      االستهالك

 3783368 1203910 683278 983261 903619 2011يناير  1

 333339 263460 63276 164 139 حمل للعامم

 (783628) (443000) (23886) (313772)-             استبعادات

 3304933 1033370 713968 663923 903728 2011ديسمبر  31

   613273   413344 103316   93468      442 صافي القيمة الدفترية

 

تم إدراج .  ة مرهونة كضمان مقابل القروض الحكومية وقروض ألجل أخرىالممتلكات واآلالت والمعدات للشركة التابع

( لاير عماني 773299 – 2011مارس  31)لاير عماني  803292االستهالك المحمل للعام في تكلفة المبيعات بقيمة 

(.لاير عماني 713781 - 2011)لاير عماني  723814ومصروفات إدارية بقيمة 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 رأس المال-  31

مارس  13 

2132 

 مارس 31

 2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 لاير ُعماني مانيلاير عُ  لاير ُعماني 

    

سهم قيمة كل سهم  20030003000 –المصرح به 

 2030003000 2030003000 2101110111 لاير ُعماني 03100

    

سهم قيمة كل سهم  12138723000 –المصدر 

 1231873200 1231873200 3203170311 لاير ُعماني 03100

 

كثر من أسهم الشركة سواًء كانت هذه األسهم بأسمائهم أو عن طريق أو أ% 10مساهمو الشركة األم الذين يمتلكون نسبة 

 :حسابات من ينوب عنهم وعدد األسهم التي يمتلكونها  كما يلي

 

مارس  13  

2132 

 مارس 31

 2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األتسهم % 

     

شركة أبو ظبي لالستثمارات، دولة اإلمارات  

 3632623200 3632623200 1103120311 11  المتحدة العربية

 

 القانوني حثيايياال- 31
 

إلى أن  حتياطيمن ربح العام إلى حساب هذا اال% 10تجنب سنوياً نسبة  1974وفقاً لقانون الشركات التجارية لسنة 

 .غير متاح للتوزيع حتياطيهذا اال.  ثلث رأسمال الشركة األم المدفوع على األقل حتياطييساوي الرصيد المتراكم لهذا اال
 

 إعادة الثقييم احثيايي- 33
 

ستهالك االوفقاً لسياسة المجموعة، تم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات للمجموعة والشركة األم بالتكلفة ناقصاً 

لمجموعة بنود الممتلكات واآلالت في الحالة التي تدرج فيها شركة شقيقة أو تابعة ل.  ، إن وجدالمتراكم وأي انخفاض بالقيمة

والمعدات بقيمة معاد تقييمها في قوائمهما المالية المنفصلة، ال يتم احتساب حصة المجموعة في فائض أو خسارة إعادة 

 . المرحليةالمالية  المعلومات هذه التقييم في
 

شركاتها التابعة أو الشقيقة، التي ال يتم حصة المجموعة في فائض أو خسارة إعادة تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات في 

 :احتسابها في هذه القوائم المالية وفقاً لسياسة المجموعة، كاآلتي

 

 ديسمبر 31

2011 

مارس  31

2011 
 مارس 13

 2132 

 

  المجموعة المجموعة المجموعة

  لاير عماني لاير عماني لاير عماني
    

 شركات تابعة 7010721 7903724 7903724

 شركات شقيقة 101110171 830433378 992320737

837833231 838343102 101110312  
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132ارس م 13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 القيمة العادلة احثيايي – 31

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

  عمانيلاير لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 230263491 230263491 201310321 139823819 139823819 201230111 الرصيد اإلفتتاحي

 (393260)-  230711 (693713)-  230711 محقق عند بيع أصول مالية متاحة للبيع

 --  - - (173110) - محرر نظراً إلعادة التصنيف

 3283892 (3713166) (1110111) 4103388 (3343464) (1310337) متاحة للبيع صافي التغير في القيم العادلة ألصول مالية 

 --  -      (13020) (13072) 23 حصة من احتياطي القيمة العادلة لشركات شقيقة 

 -                -                                   -                -          (781)      320122 تحويالت أخرى

 233163123 136223322 201110111 233223444 136323392 201130101 الرصيد الختامي

 

 دائنيات تجارية وأخرى–  37

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 303373 703303 110110 136423201 138843914 0110130 حسابات دائنة

 1373078 1243663 3110730 4263969 3413711 1270007 دائنيات ومستحقات أخرى

 123148 123849 330111 3903666 2243267 1310312 مستحق ألطراف ذات عالقة

 1663896 1223397 3710031 2443729 2793091 2370201 ((أ)إيضاح )مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 933747 933823 010313 933747 933823 010313 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 --  - 383646 63442 00711 مستحق ألعضاء مجلس اإلدارة

   623262   273714   710733      623262      333328      710733 فوائد مستحقة الدفع

 201320021 238633609 239023820 3310171 2113749 2023804 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 للشركة األمالمجمعة و إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 (تابع)دائنيات تجارية وأخرى –  37
 

 :حركة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين للعام كالتالي (أ)

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة وعةالمجم المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 1223277 1223277 3110101 2093227 2093227 2110720 الرصيد اإلفتتاحي

 273731 23202 330113 283301 133861 370371 (22إيضاح )لعام ا/للفترة محمل

-  - - 643266 643262 - إضافات عند حيازة شركة تابعة

 --  - (223677) - - مشطوب عند بيع شركة تابعة 

 (133412)  (23382)  (10133) (613388)  (83262)  (10133) العام/الفترةمدفوع خالل 

 1663896 1223397 3710031 2443729 2793091 2370201 الرصيد الختامي
 

 روض ألجلالق-  31

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 1139973199 1432323433 3301110272 1139973199 1432323433 3301110272 انعمسلطنة البنوك في 

      2613720      4643623       2310712      2613720      4643623     2310712 البنوك في اإلمارات العربية المتحدة

 3301170131 1437003026 1232283949 3301170131 1437003026 1232283949 

       :استحقاق القروض ألجل كالتالي فترة

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

 633093923 234113068 103330211 633093923 234113068 103330211 مستحق خالل عام واحد

   239493026 932883988  301130701   239493026  932883988  301130701 مستحق بعد عام واحد

 3301170131 1437003026 1232283949 3301170131 1437003026 9493123228 
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 (.10و 9و 7و 6إيضاحات )بعض االستثمارات  نمضمون مقابل رهل ألجالقرض 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.شركة ُعمان واإلمارات لالتسثممار القابضة ش

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 
 

 قروض من حكومات - 30

 مارس 13 

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 
 مارس 13

 2132 

 مارس 31

2011 

 ديسمبر 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       

       :من حكومات تم الحصول عليها من قبلقروض 

 1230003000 1230003000 3301110111 1230003000 1230003000 3301110111 الشركة األم -

 - - - - 130003000 - ع.ع.م.شركة المركز المالي ش -

 -                  -                                    - 030030337 337443000  107310111 ع.ع.م.الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية ش -

 3107310111 1937443000 3000301837 3301110111 1230003000 1230003000 
       

       :منح حكومية مؤجلة تتعلق بـ: ناقصاً 

 - (2133400) (202710111) - (2133400) (202710111) الشركة األم -

 - - - - (123167) - ع.ع.م.المالي ششركة المركز  -

            -                  -                    - (037323331) (131383200) (301710111) ع.ع.م.الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية ش -

 (101110111) (133673067) (233303731) (202710111) (2133400) -                  
       

 3301170117 1833763933 1736923467 3207210111 1437863600 0003000321 
 

.  لاير عماني 732003000ا لعربية المتحدة تبلغ قيمة كل منهمبفوائد من حكومتي سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات  ا غير محملين ضينعلى قر 2001حصلت الشركة األم في عام  (أ)

بتمديد فترة السداد لمدة ثالث سنوات ويتوقع حدوث تمديد مماثل لفترة سداد القرض البالغ  2012قامت حكومة سلطنة عمان خالل شهر مارس . 2011اد في نوفمبر القرضان يستحقا السد

% 6مخصومة باستخدام سعر فائدة االقتراض السوقية وقدره  إجمالي المدفوعات النقدية المستقبلية، يالقيمة العادلة لهذين القرضين ه.  مليون لاير عماني من قبل حكومة اإلمارات 732

الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية يتم معاملته  كمنحة حكومية مؤجلة ويحرر في قائمة الدخل على مدى الفترة .  بالمقارنة مع قروض لها فترات استحقاق مشابهة في تاريخ منح القرض

 .كفائدة ألي تأخير في سداد القرض عند االستحقاق% 10تقضي شروط اتفاقية القرض دفع نسبة  . ئدة القرض الحكومي ذي الصلةالضرورية لمطابقته مع مصروف فا

 

هذه .  قصاً الدعمسنوياً نا% 3ع من خالل بنك وتحمل فائدة بمعدل .ع.م.تم ترتيب القروض التي تم الحصول عليها من قبل الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية ش (ب)

تم التحقق من القيمة العادلة باستخدام معدل الفائدة في تاريخ منح القرض الذي .  القروض مضمونة مقابل رهن قانوني بالدرجة األولى على كافة األصول الحالية والمستقبلية للشركة التابعة

 .2022إلى  2012القروض مستحقة السداد بأقساط من .  سنوياً % 932يبلغ 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 إيرادات الفوائد- 21

 

أشهر المنثهية  1 

مارس  13في 

2132 

شهر المنتهية أ 3

مارس  31في 

2011 

أشهر المنثهية  1

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

     

 13922 30110 263882 300301 فائدة على ودائع ثابتة

 143992 320031 143992 320031 اتفائدة على سند

   43682          1       32           1 أخرى

 120311 413912 310111 213299 

 

 من بيع منثجات غذائية (الخسائر)/األرباحإجمالي - 23

 

لشركة األم الناتجة عن بيع منتجات غذائية وأصول بيولوجية مسجلة لدى الشركات التابعة ل (الخسائر)/األرباحإجمالي 

 :تنتج من اآلتي. ع والشركة الُعمانية لتربية األغنام ش م م.ع.م.الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات الغذائية ش وهي

 

أشهر المنثهية  1 

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

أشهر المنثهية  1

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

 الشركة األم الشركة األم ةالمجموع ةلمجموعا 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

     

 - - 3693222 1130131 مبيعات

 -            -            (3863912) (1310307) تكلفة المبيعات

     -                -    (173327)      70231 (الخسارة/)الربحإجمالي 

 

  تكاليف الموظفين-  22

 

أشهر المنثهية  1 

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

أشهر المنثهية  1

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

     

 2273708 2100111 2623378 1330111 والبدالتالرواتب 

    23202  113033  133861   370371 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 3110111 2793239 2230323 2323913 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.القابضة ش تسثممارشركة ُعمان واإلمارات لال

 المجمعة وللشركة األم لموجزة غير المدققةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ا
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 مصروفات إدارية- 21

 

أشهر المنثهية  1 

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

أشهر المنثهية  1

مارس  13في 

2132 

أشهر المنتهية  3

مارس  31في 

2011 

 الشركة األم الشركة األم لمجموعةا المجموعة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

     

 103692 70117 713781 720131 االستهالك 

 143972 330001 423246 220101 اإليجار

 133700 320211 343644 110717 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 83842 120271 323290 130117 أتعاب مهنية وقانونية 

 133022 30131 233227 30171 إعالن وترويج

رسوم واشتراكات في سوق األوراق 

 63627 70271 213720 330313 المالية

 163446 00131 173412 310170 مصروفات السفر

 43462 10171 123282 00111 بريد وفاكس وهاتف

 43829 10271 133143 310331 تصليح وصيانة

 83292 70031 83492 10221 اجتماعات الجمعية العامةمصروفات 

 23849 30273 23849 30273 مصروفات تطوير المشروع

  173227   30313  713930  120133 أخرى 

 2110203 3613682 010701 1223389 

 

 عهدةحسابات - 21

 

، لاير عماني 8763339 - 2011س مار 31)لاير عماني  8763339احتفظت الشركة األم بأوراق مالية تبلغ قيمتها 

 .كأصول للشركة األم األوراق الماليةال تتم معاملة هذه .  للعمالء كعهدة( لاير عماني 8763339 – 2011ديسمبر  31

 

لشركة التابعة ل مرهونإلحدى الشركات التابعة يوجد عقار  2012مارس  31في حسابات ضمانات غير اختيارية كما في 

لاير  1803000 – 2011ديسمبر  31، لاير عماني 1803000 -2011مارس  31) عماني لاير 1803000بقيمة 

كضمان مقابل األموال المقدمة  ةهامش طرف ثالث غير اختياري حسابات عهدةوالذي تم توفيره من قبل عمالء ( عماني

 .لذلك الطرف من قبل الشركة التابعة لحيازة األوراق المالية
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.لالتسثممار القابضة ششركة ُعمان واإلمارات 

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 األتساتسية والمعدلة السهم الواحد (خسارة/)ربحية- 23

 

للعام على المتوسط المرجح ( الخسارة/)هم الواحد األساسية والمعدلة بقسمة صافي الربحالس( خسارة/)يتم احتساب ربحية

 :لعدد األسهم القائمة خالل العام على النحو اآلتي

 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 
 مارس 13

 2132 

مارس  31

2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 

نسوب الم الفترة( خسارة/)صافي ربح

 (139473632) (110113) (232043088) 110121 (ع.ر)إلى مساهمي الشركة األم 

     

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 12138723000 32301730111 12138723000 32301730111 (عدد)خالل السنة 

     

 (03016) (10113) (03021) 101111 (ع.ر)السهم الواحد  (خسارة/)ربحية

  

 

 صافي األصول للسهم الواحد- 21

 
مارس  13 

2132 

 مارس 31

 2011 

ديسمبر  31

2011 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 

ديسمبر  31

2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       

 1134263626 1232743292 3301110113 7123472309 1232223081 3302210171 ي األصولصاف
 

      

صافي األصول 

 03094 03101 10103 03127 03127 10323 للسهم الواحد

 

 معامالت مع األيراف ذات العالقة -  27

 

اآلخر أو ممارسة نفوذ مهم على الطرف  تعد األطراف ذات عالقة إذا كان لدى الطرف الواحد القدرة على التحكم بالطرف

تتمثل األطراف ذات العالقة بشركات تابعة وشركات شقيقة ومساهمين .  اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية

عتماد سياسات يتم ا.  والشركات التي يمتلكونها رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيين بالشركة األم

 .عير والشروط الخاصة بتلك المعامالت من قبل إدارة الشركة التابعةالتس
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ع وشركاتها الثابعة.ع.م.شركة ُعمان واإلمارات لالتسثممار القابضة ش  

 
 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 
 

  

 (تابع)معامالت مع األيراف ذات العالقة -  27

  

 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن قائمة الدخل هي كالتالي (أ)

 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 لاير ُعماني  ُعمانيلاير لاير ُعماني لاير ُعماني 
     

     إيرادات ومبيعات

 - - 132273027 1110317 الشركات الشقيقة -

 132003272 1110131 - - الشركات التابعة -

 - - 2323328 110111 المساهمون الرئيسيون  -

 - - - 170111 أعضاء مجلس اإلدارة -

 -                             -      363204 3110311 أخرى -

 1100713 231223289 1013111 132003272 
     

     مشتريات ومصروفات

 119 310 230133038 7320131 الشركات الشقيقة  -

 2013626 10130 - - الشركات التابعة  -

 423232 110131 423232 110131 ن وموظفو اإلدارة الرئيسي -

 - - 139683776 210 المساهمون الرئيسيون  -

 - - 193321 010173 أخرى  -

   133700 320211      343644   110112 أعضاء مجلس اإلدارة  -

 1130131 430783314 300171 2273980 

 

 :المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما يلي (ب)

 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

 2011 

 الشركة األم كة األمالشر المجموعة المجموعة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

     

 132113406 1110101 132173626 1110320 الشركات الشقيقة 

 133913633 303100131 - - الشركات التابعة 

      213734                 -    213734 3030112 أخرى 

 1710373 132393360 300120031 236243773 

 (132113406) (302300310) (132113406) (1110211) مخصص االنخفاض في القيمة: ناقصاً 

 3130103 273924       7310113    134133367 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.شركة ُعمان واإلمارات لالتسثممار القابضة ش

 المجمعة وللشركة األم دققةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير الم
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع)معامالت مع األيراف ذات العالقة  -  27

 

 :مستحقة ألطراف ذات العالقة كانت كالتاليالالمبالغ  (ج) 

 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
     

 - 330111 - -  التابعةالشركات 

 - - - - الشركات الشقيقة 

 - - 63442 00711 أعضاء مجلس إدارة

 123849            - 2243267 1310312 أخرى

 1110121 2303712 330111 123849 
 

 ات لموظفي اإلدارة الرئيسيين مدفوع (د)

 

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل العام كانت كالتالي

 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

 مارس 31

 2011 

 الشركة األم الشركة األم المجموعة المجموعة 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
     

 133700 320211 343644 300211 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

     مدفوعات لموظفي اإلدارة الرئيسيين

 403462 100212 403462 100212 مزايا قصيرة األجل  -

 09138   30131   13890   30131 منافع نهاية الخدمة  -

 110131 423232 110131 423322 

 

 زامات عرضيةارتبايات والث-  21

 

 ارتباطات رأسمالية (أ)

 

 الشركة األم  

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

   

 2223931             - ارتباطات رأسمالية لالستثمار بشركة تابعة 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.شركة ُعمان واإلمارات لالتسثممار القابضة ش

 المجمعة وللشركة األم معلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققةإيضاحات حول ال
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع) ارتبايات والثزامات عرضية-  21

 

 :أصدرت الشركة األم الضمانات التالية عن نفسها ونيابة عن أطراف ذات عالقة (ب)

 

 الشركة األم  

رس ما 13 

2132 

مارس  31

2011 

 لاير ُعماني لاير ُعماني 

   

 3143100 1310311 الشركة األم

 132063400 2310111 شركات تابعة

    2003000              - شركات شقيقة

 3110311 233203200 

 

تمان ممنوحة قابل تسهيالت ائلعربية المتحدة ومستثمار في اإلمارات ام الضمانات أعاله لتنفيذ أنشطة اأصدرت الشركة األ

 .  لشركات تابعة وشقيقة

 

 المعلومات القطاعية  -  20
    

 .التي تتخذ القرارات اإلستراتيجية التنفيذيةلجنة القطاعات التشغيل استناداً إلى التقارير التي راجعتها  اإلدارةحددت 

 

ستثمارات في عمان وتتألف هاتين المحفظتين من ا. ناهداألعمال كمحفظتين فرعيتين كما هو موضح أ اللجنة التنفيذيةتعتبر 

 .العربية المتحدة واإلمارات

 

أموال لتحقيق العوائد المستهدفة التي /تشتق قطاعات التشغيل القابلة للتقرير إيراداتها من خالل البحث عن استثمارات

رتفاع قيمة وائد وتوزيعات نقدية وأرباح امن فتتألف هذه العوائد .  تتوافق مع مستوى مقبول من المخاطر في كل محفظة

 .االستثمارات

 

 .لم تكن هناك معامالت بين القطاعات القابلة للتقرير

 

 :عن قطاع العمل القابل للتقرير مبينة أدناه للجنة التنفيذيةالمعلومات القطاعية المقدمة 
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 ع وشركاتها الثابعة.ع.م.شركة ُعمان واإلمارات لالتسثممار القابضة ش

 المجمعة وللشركة األم إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 (تابع)2132مارس  13لفثـرة المالثة أشهـر المنثهيـة في 

 

 

 (تابع)المعلومات القطاعية -  20

 

تزاول . ستثماربشكل أساسي من أنشطة اال للمجموعةفي مجال االستثمار وتنشأ اإليرادات التشغيلية  المجموعةتعمل 

التحليل الجغرافي لإليرادات . المجموعة أعمالها في موقعين جغرافيين؛ سلطنة ُعمان ودولة اإلمارات  العربية المتحدة

 .موقع الفرع المسدول عن إعداد تقارير النتائج إلىوالمصروفات والربح واألصول وااللتزامات يستند بشكل رئيسي 
 

 اإلجمالي العربية المثحدةدولة اإلمارات   تسلطنة ُعمان 

مارس  13 

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 
مارس  13

2132 

مارس  31

2011 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني المجموعة

       :نثائج القطاعات -أ

 3693222 1130131 - - 3693222 1130131 مبيعات

 (3912638) (1310307)        -            - (3863912) (1310307) تكلفة المبيعات: ناقص

 (173327) 70231 - - (173327) 70231 (الخسارة/)إجمالي الربح

 (133383098) 3110011 433912 (330111) (133823010) 3010110 إيرادات االستثمار

 413912 120311 292 - 413320 120311 إيرادات فوائد

 1103622 120332 922 - 1093673 120332 وساطةإيرادات 

 723244 730712 - - 723244 730712 أتعاب اإلدارة

 383820 130011 - - 383820 130301 إيرادات تمويل الشركات

 693379 3310011 183491 - 203888 3310011 إيرادات أخرى

 اتحصة من نتائج شرك

 (1123862)  1010112 -                       - (8623112) 1010112 شقيقة

إجمالي 

 (713132330) 302010310 633947 (330111) (413199322) 330113012 (الخسارة)/الدخل

       

 (3223697) (2720112) (263929) (110311) (2623738) (2210102) مصروفات الفوائد

 (763281) (770131) (163796) (711) (293482) (710111) االستهالك واإلهالك

االنخفاض في قيمة 

 (4083234) (3310133) (1743200) (730313) (2333734) (110111) الشهرة واالستثمارات

انخفاض قيمة مخصص 

 (373817) - - - (373817) - المديونيات

 (4901341) (1130712) (1303308) (200710) (6771310) (1330001) مصروفات أخرى

ربح القطاع قبل 

 (238813720) 3110131 (3143616) (2130132) (232673134) 1130012 الضريبة

       

       نثائج األصول: ب 

 اتاستثمارات في شرك

 1232273648 3207710321 - - 1232273648 3207710321 شقيقة

 3832183067 1101110312 233903021 301110301 3331283046 2100310010 استثمارات أخرى

 1032033618 3300210213 132243792 301110111   932783826 3101010213 أصول أخرى

 6132793333 3303120111 636143813 200310301 2436643220 3201220201 إجمالي األصول

       

 3223244138 1107310312 1137943234 3101120213 3030303289 2301710107 التزامات القطاع 

 

    

 

 .1صفحة رقم   -تقرير مراقبي الحسابات 

 

 


